EGTVEDGRUPPEN – HJÆLP TIL ÆLDRE
ÅRSMØDE D. 3. MARTS 2015
På Egetoft
1. Valg af dirigent: Niels Blæsbjerg valgt.
Konstaterede at årsmødet var lovligt indvarslet.
2. Gruppens beretning: v/ Kent. Vedhæftet som bilag.
En af deltagerne i mødet udtalte, at det er mange penge at få for kørsel som frivillig.
Hans Erik Pedersen svarede, at man jo som frivillig har udgifter til benzin m.m. Så man
bør ikke have moralske skrupler ved at modtage beløbet.
Beretningen godkendt.
3. Aflæggelse af revideret regnskab: v/ Kent.
Regnskabet blev gennemgået. Egtvedgruppen har et overskud på kr. 4.773 at overføre
til 2015. Stolegymnastikken kan overføre kr. 3.387. Pengene er beregnet til diverse
køb. Begge konti føres sammen med FrivilligCenterets regnskab, da man i banken skal
betale gebyr pr. konto. Regnskab godkendt.
Der skal forhandles lokaler med Domea til stolegymnastikken.
4. Forslag til retningslinier: Forslag udsendt til alle deltagerne. Drøftelse af
redaktionelle rettelser. Retningslinier vedtaget.
5. Valg: Til Egtvedgruppen valgtes:
Betty Rosenlund, Mona Høberg, Hanne Peschardt, Mie Pedersen og for FCE – Kent
Jensen.
Til suppleant valgtes Ellen Lomholt.
Revisor og revisorsuppleant vælges på FrivilligCentrets årsmøde.
6. Eventuelt: Kent skal d. 4. marts til dialogmøde mellem Frivilligrådet og repræsentanter
af embedsmænd og politikere fra Vejle kommune. Han vil der fremlægge spørgsmålet
om forsikring af frivillige. Både Ældre Sagen og Røde Kors har forsikring for deres
frivillige.
På Vingstedmessen i november vil der – som tidligere – være en fælles stand for
FrivilligCenteret, Røde Kors, Pensionistforeningen, Kræftens Bekæmpelse,
Scleroseforeningen og Ældre Sagen.
Kent takkede Niels for god ledelse af årsmødet.
Referat: Birthe

Indlæg på Egtvedgruppens årsmøde v/ formand for Ældrerådet Hans Erik Pedersen.
Hans Erik Pedersen har været med i Ældrerådet i Vejle kommune i 5 år. Omtalte, at valgregler
nu er således, at alle er ”på linie” – d.v.s. at de med flest stemmer bliver valgt. Til det første
valg i den sammenlagte Vejle kommune blev de gamle kommuner tilgodeset, så alle blev
repræsenteret i rådet. Ved sidste valg kom der 10 nye ind – kun 3 personer fortsatte fra det
gamle råd. Dermed skulle man starte næsten fra bunden med oplysninger om, hvad arbejdet
består i.
Rådet er lovfæstet. D.v.s. at man skal høres og kan udtale sig om alt, hvad der vedrører ældre
inden for kommunen. Der er meget forberedelse til møderne – meget skal læses igennem.
Desuden er der et Regionsældreråd med en repræsentant fra alle områdets ældreråd. Danske
Ældreråd er paraplyorganisation for alle ældreråd. I 2014 fik man af den amerikanske
præsident overrakt en international førstepris. Overrækkelsen skete i FN bygningen.
HEP omtale sager som man havde beskæftiget sig med i de sidste år. Bl.a. ville kommunen
nedlægge caféerne på pleje- og værestederne. Ældrerådet var stærkt medvirkende til, at det
ikke skete. Ligeledes ville man inddrage overskud fra aktivitetscentrene og caféerne. Det fik
man også forpurret. Der er mange frivillige, der hjælper til her – og det er ikke for at lægge
penge i kommunens kasse, at man gør det.
Når man skal på plejehjem kan man vælge enten kommunens eller et privat plejehjem.
Kommunen er pligtig til at betale for en beboer på det private hjem. Der er en fast sats for
denne betaling – og den er 180 % af, hvad en plejehjemsplads koster i Vejle. Grunden hertil
er, at prisen er fastsat på landsplan – som et gennemsnit. Det er urimeligt, og man har rettet
henvendelse til Regeringen herom.
Vedr. digital fritagelse – så gælder det ikke alt. Man skal stadig bruge det ved ansøgning om
varmehjælp, boligtilskud og lign. Man må da få nogen til at hjælpe sig. Det er lovsjusk. Det er
en generation for tidligt, at det er startet.
Man har prøvesmagt den vakuumpakkede ældremad – og det er i bogstavlig forstand
”ældremad”. Man håber, at alle plejecentre går over til at lave maden selv.
I Børkop er der problemer med at komme op på perronen på stationen. Man har rettet
henvendelse til borgmesteren. Der arbejdes nu med at få en elevator etableret.
Ældrerådet får mange direkte henvendelser fra borgerne – men man kan ikke behandle
enkelte sager – man må ikke være sagsbehandler.
Grunden til at man får et nyt kørekort udleveret ved fornyelse er, at der skal stå en udløbsdato
på kortet.
Der er en meget fin økonomi i Vejle kommune – der er ikke nævneværdige spareforslag for
det kommende år.
Vi har en god hjælpemiddelcentral i Vejle. Tingene er i orden. Men borgerne skal selv stå for
og betale eventuelle reparationer af materialet. Det skyldes konkurrenceforvridning overfor
cykelforhandlerne.
Hans Erik Pedersen blev takket for den gode redegørelse af arbejdet i Ældrerådet og fik
overrakt en vingave.

